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Ez a nap a lehető legjobban kezdő-
dik: kolbászos batyuval. A tésztája 
habkönnyű, a töltelék ízes-selymes 

finomság, mangalicakolbászból. Kettőt 
ettem, és útravalóul is elfogadtam egyet, 
csak hogy írás közben is felidézhessem 
az ízét…

A Házikó hiánypótló kisvállalkozás, 
összeköti a vidéki termelőket és az egész-
ségesen, tudatosan táplálkozni kívánó fő-
városiakat. A vidéki termelők ellenőrzött, 
minőségi gyümölcseit, zöldségeit, hús-
áruját, sajtjait gyűjti össze, legtöbbször 
még aznap feldolgozza, majd kiszállítja 
az irodák népének és a többi megrende-
lőnek, illetve azoknak, akik Zöld Ebédet 
rendelnek. Így az élelmiszer útja rövid, 
kiiktatódnak a kereskedők és az egész-
ségre káros tartósítószerek. Mindenki 
jól jár: a termelő számíthat arra, hogy 
az áruját átveszik, a megrendelő pedig  
finom, egészséges alapanyagokból kap-
ja a reggelit, ebédet. És ne feledkezzünk 
meg a bolygóról sem, amelyet ez a kis 
ökológiai lábnyomú szolgáltatás kímél.

– Ez a műanyagnak látszó tálka kuko-
ricakeményítőből készül, és lebomlik, 
ahogy az összes csomagolóanyagunk – 
vesz le a polcról egy tényleg műanyagnak 
látszó tálkát az egyik tulajdonos, Szalai 
Mihály. Ő és társa, vagy inkább szövetsé-

gese, Bertényi Gábor évek óta vidékfejlesz-
tési modellekkel foglalkozik.

– Nagymarosi vagyok, egy ideje Buda-
pesten lakom, Gábor budapesti, de kiköl-
tözött Nagymarosra. Amikor mindketten 
ott éltünk, megpróbáltuk kicsit pezs-
gőbbé tenni az életet, és termelői piacot 
szerveztünk. Utána a Szimplában is lét-
rehoztunk egyet, majd arra gondoltunk, 
jó lenne valami, ami mindennap elérhe-
tő, nem csak piacnapokon. Így alakult ki 
a Házikó gondolata.

TISZTA FORRÁSBÓL
A hetedik kerületben vagyunk, a Dem-
binszky utcában, udvarról nyíló, kicsi 
üzemben, valamikor transzformátoro-
kat tekercseltek itt. Két éve reggelente 
és napközben kerékpáros futárok és hű-
tőkocsik hajtanak ki a kapun, hogy célba 
juttassák a házi sonkával, paraszttojás-
sal, sajtokkal és helyben kevert krémek-
kel készített szendvicseket, a salátákat, 
a házi krémtúrót, az édes és sós pékárut. 
Ma is korán kezdődött a szállítás, egy 
sajtótájékoztató újságírói már biztosan 
megkapták a reggelit helyes csomagocs-
kák formájában. Szusszanásra nincs idő, 
készülnek a miniburgerek, meggyes ba-
tyuk, aztán le kell fagyasztani egy adag 
cukkinit. Körteszállítmány is várható.

– Amit nem használunk fel azonnal, 
azt eltesszük, méghozzá nagymama 
módszerrel, vagyis nem ipari tartósítás-
sal – mondja a marketingért felelős Zám-
bó Csenge, aki közgazdász végzettséggel a 
dán követségen gyakornokoskodott, ami-
kor egy fogadáson megismerte a Házikót, 
és azt érezte, pont ilyesmivel szeretne ő 
is foglalkozni. Írt egy szívhez szóló leve-
let az „alapító atyáknak”, ők meg felvet-
ték, és jól tették. Tudják, hogy legnagyobb 
eséllyel azok maradnak a csapatban, 
akiknek fontos a vidék- és környezetba-
rát szemlélet, az egészségtudatosság. 

A pékség vezetője, Orbán Csaba a lefa-
gyasztott cukkinihez ír címkét a számí-
tógépen. Ő is az elsők között csatlakozott, 
pedig akkor még nem állt hozzá közel az 
itt uralkodó szemlélet.

– De amióta itt dolgozom, a saját bőrö-
mön, pontosabban a gyomromon érzem, 
mennyit jelent, ha egészséges ételeket 
eszik valaki. Nem gondoltam volna...

– Az elköteleződés nagyon fontos – foly-
tatja Csenge. – Az volt az alapötlet, hogy 
lesz egy kisüzem, beszállít kávézókba, 
bárokba, ahol nincs saját konyha, pék-
ség. De azt láttuk, ha nincs ott valaki, aki 
képvisel minket, akkor az emberek nem 
tudják, miben más a szendvicsünk, mint 
egy multié. Egy pultostól nem várható el, 

A pékek kezdik  
a munkát – haj-
nalok hajnalán

A batyuk muffin-
formában sülnek

Petra a „for-
gatókönyvet” 
tanulmányozza
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 Egészséges, finom, magyar és még trendi is.  
 Egyre többen keresik és fogyasztják a helyi ízeket 

 a tartósítókkal, adalékanyagokkal uniformizált élelmi- 
 szerszemét helyett, így támogatja egymást 

 a város és a vidék. Egy olyan kisvállalkozást mutatunk 
 be, amilyenből jó lenne még több. Sokkal több. 
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a vidék ízei



a mosogató szélénél beszéli meg szakács 
kolléganőjével, Katival, hogy az érkező 
körtéből kompót, a szilvából lekvár lesz. – 
Csak abból készülnek az ételeink, ami az-
nap vagy előző nap bekerül, illetve, amit 
korábban eltettünk. Folyamatosan előre 
gondolkodunk, ötletelünk. A termelőket 
mindig megkérem, ha van valami újdon-
ságuk, hozzanak belőle, készítünk belőle 
ezt-azt, amit közösen letesztelünk.

Kati és Petra nem használ citromot, 
csokoládét, zselatint, hiszen ezek nem 
magyar termékek. A cukorral is csínján 
bánnak, amibe csak lehet, mézet tesznek. 
Úgy tűnik, így is széles lehet a kínálat.

– Körtéből készítünk például körtés- 
zelleres levest, adjuk zabkásába, pitébe, 
krémtúróhoz, tejberizsbe.

Ha jól belegondolunk, a Házikó pont 
úgy működik, mint egy környezetkímélő, 
előrelátó és egészséges családi háztartás. 
Ami megterem, azt okosan, gazdaságo-
san és megfontoltan felhasználják.

– Az évek során, amíg a város-vidék 
témában szerveztünk, kutattunk, több 
modellt láttunk, és úgy gondoltuk, rend-
szerszintű áttörésre van szükség – ma-
gyarázza Bertényi Gábor. – A vidék ko-
moly strukturális problémákkal küzd, 
nincs felvevőpiac, nagy a munkanélkü-

hogy elmondja: a szendvicsre a rukkolát 
tegnap szedték, a sajtot egy fiatal közle-
kedésmérnök készíti, aki reggel fél ötkor 
kel Szokolyán, hogy megfejje a tehene-
it, és a lehető leggondosabban állítja elő  
a sajtját.

KI SEGÍT KIT?
Ez a bizonyos mérnökember, Székely And-
rás néhány perc múlva meg is érkezik két 
gyönyörű, füstölt mozzarellával és olyan 
egészséges arcszínnel, amilyenre min-
den „tápos” pesti ember vágyik. A mér-
nökkamarába megy vizsgázni, de még el-
mondja, hogy kis családi vállalkozásuk 
tulajdonképpen az állatok szeretetében 
gyökerezik. 

– Most öt tehenem van, meg négy boci 
és három növendék. Amikor az első tehe-
net megvettük, valamit kezdeni akartam 
a tejjel. Megtanultam a sajtkészítést, és 
elkezdtem. 

A szépséges mozzarellákat elnyeli a 
konyha, ahová a raktárhelyiségeken át 
vezet az út. A polcokon nagy üvegekben 
körtebefőtt, rengeteg lecsó, mert abból 
sosem elég, eperszósz, lila hagyma chut-
ney, méz, csiliszósz. Mellette a hűtőkam-
ra és külön helyen, a bejáratnál a zöld-
séges raktár. Rekeszben zeller, hibátlan 
vöröshagyma, céklafejek. A vállalkozás 
szellemiségéhez hozzátartozik a szezo-
nalitás, de mivel nem akarnak egész té-
len krumplit és céklát adni a megrende-
lőknek, a nyár ízeit üvegekbe zárják.

– Nálunk nincs olyan, hogy valami el-
fogy, és akkor kiszaladunk a boltba – ma-
gyarázza Vánkai Petra, akit a többiek kre-
atív séfként aposztrofáltak. Petra éppen 

liség, az elvándorlás, más a táplálkozá-
si kultúra. A fővárosban viszont ott az a 
tudatos vásárlói réteg, amelynek van igé-
nye, pénze, hogy megvegye, elfogyassza 
és értékelje a vidék felszállított, leszele-
telt, kiszállított ízeit.

SEMMI EXTRA...!
Vannak jó kezdeményezések, például  
a termelői dobozrendelés, de sok városi 
ember életébe az sem fér bele, hogy min-
den kedden átvegye az adott helyen a 
maga kis zöldségadagját.

– Mi is úgy tapasztaltuk, hogy nagyobb 
áldozatokra az emberek többsége nem 
képes, ezért nekünk kell beilleszkednünk 
a mindennapi piaci mechanizmusokba. 
Két éve nyitottunk, úgy tűnik, sikerült 
megkapaszkodnunk.

Több cég, iroda, startup rendszeresen 
rendel tőlük, van, aki hetente háromszor, 
de olyan is, aki alkalmanként a catering-
szolgáltatásukat veszi igénybe. Évi nagy 
rendezvényeken, céges partikon, konfe-
renciákon, meetingeken, de szülinapo-
kon, esküvőn és agapén is találkozni a 
vállalkozás alternatív büfékonyhájával, 
benne a jóféle batyukkal, házi szörpök-
kel, bivalyszalámis vagy kecskesajtkré-
mes szendvicsekkel.

– Nincs az a marketingtevékenység, 
ami felérne azzal, ha egy cégnél van egy 
tudatos, a mi szellemiségünkkel rokon 

dolgozó – mondja Misi. – A legtöbb meg-
rendelés így érkezik. Van egy ember, aki 
figyel erre, és meggyőzi a céget, hogy tő-
lünk rendeljen.

– Szerencsére, ha egyszer valakihez el-
jutottunk, megértette a koncepciót, és 
megkóstolta az ételeinket, attól kezdve 
nehéz elveszíteni – teszik hozzá büszkén.

Hozzátartozik a sikerhez, hogy aki 
egy ilyen büféasztalról leemeli például a 
zöldséges pitét, a tasakján lévő címkéről 
leolvashatja a teljes „anyakönyvet”: liszt 
a Szabó családi malom-
ból, zeller és káposzta 
Bozó Gábortól, só Parajd-
ról, és kisasszondi a sajt. 

A vállalkozás egy-
előre nem nyereséges, 
most tartanak a null-
szaldó felé, de a na-
pokban nyílik meg itt 
a kávézójuk. Állandó-
an azt kérdezték tőlük, 
hol lehet megkóstol-
ni a szendvicseket, desszerteket. Gábor 
és Misi most a kávézó logójának terve-
it nézegeti. A konyhapulton még ott van 
a két gyönyörű kalács és a fényes héjú 
molnárkák, azokat tesztelték délelőtt.  
A konyhai teendők tábláján egyre több 
tétel van áthúzva, de a káposztasavanyí-
tás és a máglyarakásteszt még hátravan.  

A pékség és a konyha munkatársa-

it kezdéskor már ott várja a rendelések 
alapján készített forgatókönyv.

– Ezt ki állítja össze? – kérdezem.
– Dóri – vágják rá egyszerre.
– Inkább az élet – helyesbít Takács Dóra 

üzemvezető, aki annak idején egy kéz-
műves sörözőben találkozott a cég sör-
pálcikáival, és mert a helyi termékek,  
a környezetvédelem lelkes híve, utána-
járt a dolognak, majd ő is írt a fiúknak, 
hogy ha szükségük lenne valakire…

– Délig veszünk fel megrendeléseket  
a következő napra, 
bár a nagyobb ren-
dezvényekről jóval 
korábban szólnak. 
Az igényeket ösz-
szegzem, számon 
tartom, ha példá-
ul huszonöt húsos 
és huszonöt vegán 
szendvicset kérnek, 
a kért mennyiséget 
kikalkuláljuk, és el-

készítjük a beérkező anyagokból. 
Egy térképen mutatják, hogy bizony 

nemcsak Budapest környékéről vannak 
termelőik, de Szatmárból, Baranyából, 
Békésből is. Van, aki felhozza nekik, má-
sokhoz ők mennek el. Ezen a téren nem 
küzdenek a bőség zavarával, pedig ezen 
múlik a jövő. És nem csak az ő jövőjük…

Hulej Emese

Szalai Mihály 
és Bertényi  
Gábor alapítók 
és tulajdonosok

Indul a futár, 
indul az ebéd

Körteszállítmány  
egyenesen  

a termelőtől

Ha jól belegondolunk, 
a Házikó pont úgy  
működik, mint egy  
környezetkímélő, elő-
relátó és egészséges  
családi háztartás.
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Készülnek  
a reggeli  
csomagocskák

Mindenre rá-
kerül a Házikó 
logója

A csomagolás 
hajrájában 
Csenge (közé-
pen) is segít
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